
Zápisnica 
z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti PSK konanej v dňoch 25. – 26. 08. 
2005 v Medzilaborciach 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
 
25. august 2005 
Prezentácia 
1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, vedúci Odboru školstva a telesnej kultúry PSK 
Príhovor MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK  
2. Príhovor ministra školstva SR 
3. Obed 
4. Aktuálne informácie v oblasti financovania regionálneho školstva – Ing. Mária Holíková 
5. Diskusia k financovaniu škôl a školských zariadení 
6. Prestávka 
7. Vyhodnotenie činnosti ÚŠR za šk. rok 2004/2005 
Maturita po novom z pohľadu ÚŠR 
4. európsky deň rodičov a škôl – Ing. Júlia Töröková, predsedníčka ÚŠR 
8. Informácia o kontrolnej činnosti v školách a školských zariadeniach PSK –  
Ing. Vladimír Fedorko  
9.Vyhodnotenie priebehu maturitných skúšok – Krajský školský úrad 
10.Diskusia 
11.Večera  
 
26. august 2005 
1. Raňajky 
2. Systém ďalšieho vzdelávania učiteľov  
Kariérový poriadok pre učiteľov – PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., riaditeľ MPC Prešov 
3. Informácia o inšpekčnej činnosti v stredných školách v šk. roku 2004/2005 –  
PaedDr. Mária Choborová, riaditeľka ŠIC Prešov 
4. Všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých životných a pracovných podmienok v  
zariadeniach pre deti a mládež – MUDr. Gabriela Kovačíková, RÚVZ Prešov 
5. Psychológia riadenia – PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka KPPP Prešov 
6. Informácie o projektoch – Ing. František Marcinčin 
7. Informácia o činnosti Rady riaditeľov – Ing. Stanislav Kuchta 
8. Záver  
 
 
1. Rokovanie pravidelnej porady riaditeľov dňa 25. augusta 2005 otvoril a viedol vedúci 
Odboru školstva a telesnej kultúry PSK, Ing. Karol Lacko. Pozdravil prítomných a privítal 
hostí: 
Ing. Júliu Törökovú, predsedníčku ÚŠR, 
PhDr. Dušana Majerčáka, predsedu Školskej komisie, 
Ing. Máriu Holíkovú, vedúcu Odboru financií a správy majetku PSK, 
Ing. Svetlanu Pavlovičovú, OÚP, O a T ŽP ÚPSK. 
Ing. Karol Lacko ospravedlnil z neúčasti na porade p. ministra školstva z dôvodu 
pracovnej zaneprázdnenosti a hlavného kontrolóra PSK z neúčasti zo zdravotných 
dôvodov. Z toho dôvodu došlo aj k niekoľkým zmenám v programe rokovania a odovzdal 
slovo Ing. Pavlovičovej. 
 
Ing. Svetlana Pavlovičová oboznámila prítomných riaditeľov s prebiehajúcou akciou 



Pomoc Tatrám – dobrovoľná pomoc pri odstránení následkov zimnej kalamity 2004, ktorá 
začala 14. júla a pokračuje do 29. októbra 2005. Účastníkmi akcie môžu byť dobrovoľníci 
– študenti a občania nad 15 rokov, študenti vo veku 15-18 s pedagogickým sprievodom. 
Cieľom akcie je v rámci možností zúčastniť sa na odstránení následkov zimnej kalamity v 
Tatrách 2004, vykonať čistenie územia od poškodených porastov, denne 6 hodín aktívnej 
práce v teréne ( 6 dní v týždni ), na základe usmernenia riadiacich pracovníkov 
podieľajúcich sa na odstránení následkov kalamity. Strava a ubytovanie sú pre 
účastníkov zabezpečené v Škole v prírode Janka Jesenského v Tatranskej Lomnici 
zadarmo, doprava do Tatier je individuálna a na vlastné náklady. Ing. Pavlovičová 
vyzvala riaditeľov škôl a školských zariadení o odovzdanie týchto informácií študentom a 
poďakovala sa za pozornosť. 
 
Vedúci OŠ a TK poďakoval za príspevok a slovo odovzdal Ing. Márii Holíkovej. 
 
Ing. Holíková sa prihovorila k riaditeľom o aktuálnych otázkach financovania po novom v 
regionálnom školstve. Poinformovala o legislatívnych zmenách týkajúcich sa 
financovania. 1.1.2005 vstúpili do platnosti 2 zákony: zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j. zákon č.523/2004 Z.z. a 
zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách bol týmto 
zrušený. Školy a školské zariadenia ako rozpočtové a príspevkové organizácie sa majú 
orientovať podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, aké sú ich 
povinnosti, ako majú postupovať pri zriaďovaní. Do pozornosti prítomných upriamila 
oblasť financovania podľa normatívov. Naďalej sú nedostatočné vedomosti o spôsobe 
financovania. Z kapitoly MŠ SR sú financované zo štátneho rozpočtu, rok 2005 – financie 
išli podľa rozpisu, originálne kompetencie sú od 1.1.2005 financované z vlastných 
príjmov obcí a samosprávnych krajov. OF a SM ÚPSK posielal školám a školským 
zariadeniam finančné prostriedky v minimálnom objeme 85% mzdy a 80% tovary a 
služby ako minimum pre rok 2005. Tie sa upravovali na objem 90% ; t.j. 90% z toho 
nápočtu, čo dalo MŠ SR na mzdy a odvody a 80% na prevádzku. Dôležité si je uvedomiť, 
že financovanie závisí od počtu žiakov v škole. Finančné prostriedky sú mesačne 
poukazované cez KŠÚ formou 1/12. Riaditeľov upozornila na žiadosti na riešenie 
havarijných stavov, ktoré sú neúplné a neobsahujú potrebné náležitosti. Financie 
vyčlenené na havarijné stavy sú financie na nevyhnutné odstránenie havárií, na opravy a 
údržby sú finančné prostriedky v prevádzkovom normatíve. Od 1.5.2005 je možné 
vykazovať stratu v príspevkových organizáciách. Ďalej informovala riaditeľov o riešení 
požiadavky na MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Prešove v súvislosti s valorizáciou miezd. 
MŠ SR sa bude zaoberať rozpisom finančných prostriedkov a korigovať tak jeho objem po 
predložení výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 o práci v školstve a počte žiakov v šk. roku 
2005/2006. Finančné prostriedky určené na odstránenie škôd po veternej smršti prišli vo 
forme kapitálových výdavkov, pričom len 1 z postihnutých organizácií má kapitálové 
výdavky. Riaditeľov, ktorí neuhrádzali záväzky na účtoch 610 a 620 vyzvala k 
rokovaniam za účelom dohodnutia splátkových kalendárov. Čo sa týka preklasifikácií, v 
budúcnosti ich bude OFaSM ÚPSK vykonávať len 1x za štvrťrok. Riaditeľov upozornila aj 
na nedostatky pri výkazoch, kde sa zistilo, že si nesplnili povinnosť odvádzať financie do 
sociálneho fondu. Pri uzávierke ich upozornila na neúplnosť, kde je potrebné uvádzať 
nielen čerpanie ale aj rozpočet. Pri nakladaní s majetkom ich upozornila na zákon 
446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zásady hospodárenia a nakladania s 
majetkom PSK. K predneseným otázkam bola otvorená diskusia. 
 
Ing. Karol Lacko poďakoval vedúcej finančného odboru za príspevok, privítal 
podpredsedu PSK a dal pokyny k ďalšiemu programu. 
 
2. Druhú časť porady dňa 25. 08.2005 otvoril vedúci Odboru školstva a telesnej kultúry. 
Odovzdal slovo predsedníčke Územnej školskej rady, Ing. Júlii Törökovej. Predniesla 
prítomným správu o činnosti Územnej školskej rady, ktorá v školskom roku 2004/2005 



4x zasadala. Riešili problematiku plánu racionalizácie škôl a školských zariadení, 
vyraďovanie a zaraďovanie, hodnotila financovanie, prehodnotila situáciu okolo maturít 
po novom a ich prepojenie na VŠ, plnenie koncepcie, medzinárodnú spoluprácu, 
vyjadrovali sa k normatívom, zápočtom rokov. V júni tohto roka prerokovala podmienky 
Maturity a vyjadrila nespokojnosť s organizáciou, priebehom a rozsahom administratívnej 
činnosti, prehodnocovali argumenty študentov štrajkového výboru. Upozornila riaditeľov 
na 4. európsky deň rodičov a škôl, ktorý bude v tomto školskom roku.  
 
Ing. Karol Lacko sa poďakoval Ing. Törökovej za informáciu o činnosti za uplynulý školský 
rok a odovzdal slovo Ing. Kuchtovi. Predseda Rady riaditeľov poinformoval prítomných 
riaditeľov o jej činnosti za posledné obdobie. Predniesol prítomným nespokojnosť s 
prácou Školského výpočtového strediska v Michalovciach a navrhol v mene Rady 
riaditeľov vytvoriť Školské výpočtové stredisko pri Krajskom školskom úrade v Prešove. 
Vyjadril presvedčenie, že informácie týkajúce sa počtu žiakov, záujem o štúdium, prvý a 
druhý zber by bol presnejší.  
 
Ing. Karol Lacko poďakoval Ing. Stanislavovi Kuchtovi a poprosil o slovo riaditeľa 
Školského výpočtového strediska v Michalovciach, Ing. Schuberta. 
 
Riaditeľ ŠVS predniesol prítomným informáciu o priebehu minuloročných prijímacích 
pohovorov, kde sa ich stredisko stretlo s rovnakými problémami. Poinformoval o činnosti 
strediska, o spracovávaní informácií zo ZŠ a SŠ, ktoré zverejňuje na svojej webovej 
stránke, ktoré však podľa predsedu Rady riaditeľov a zároveň riaditeľa ZSŠ odevnej v 
Prešove nie sú vždy správne. Poinformoval prítomných, že ani v šk.r. 2005/2006 MŠ SR 
neuvažuje o zmene legislatívy v súvislosti s prijímacími pohovormi, zavádzajú sledovanie 
dvojprihlášok. Stredisko sleduje aj Monitor 9, kde sa snažia, aby sa údaje nezbierali 
duplicitne na úrovni ZŠ a prebrali údaje zo ŠVS, je vydavateľom elektronického podpisu, 
ktorého cena celého balíčka je cca 3 tis. Sk. V súvislosti s IVES bola dohoda s PSK, kde 
bola zľava 40%. Dohoda už nie je. Z toho vyplýva, že IVES bude školám účtovať plnú 
sumu. V súčasnej dobe PSK a IVES sú v rokovaní. Nakoniec poďakoval za spoluprácu. 
 
Vedúci Odboru školstva a telesnej kultúry sa poďakoval riaditeľovi ŠVS. Apeloval na 
riaditeľov, že nereagovali na vystúpenie vedúcej Odboru financií a správy majetku a 
nezapojili sa do diskusie problematiky týkajúcej sa financovania. Ďalej vyčítal riaditeľom, 
že sa nezapojili do diskusie po vystúpení riaditeľa ŠVS v Michalovciach, hoci mnohí sú 
nespokojní s údajmi, ktoré stredisko zverejňuje. Osobne nie je proti zrušeniu tohto 
strediska, ale je za to, aby sa uvádzali správne údaje. Ak by sa stredisko nachádzalo pri 
KŠÚ, údaje by boli pravdivejšie. Nie je spokojný s prácou niektorých riaditeľov, ktorí si 
neplnia úlohy zadané Odborom školstva a telesnej kultúry. Privítal a predstavil p. Mgr. 
Fedorjakovú, ktorá je od 1.9.2005 poverená riadením Strednej zdravotníckej školy v 
Humennom. Vyjadril svoj názor na fungovanie Krajského školského úradu, kde by bol za, 
aby sa zrušil. Predniesol sklamanie nad vedením škôl, ktoré si neplnia povinnosť odvodov 
do poisťovní a sociálneho fondu. Vyzval k diskusii k problematike školského strediska. 
 
RNDr. Krajňák – na základe čoho má stredisko informácie o prvom záujme, čísla sú 
nerevalentné s údajmi, ktoré si zisťuje škola sama, sú zavádzajúce; 
Ing. Schubert – údaje, ktoré stredisko zverejňuje sú údaje zo ZŠ, ktoré školy zasielajú 
elektronickou poštou; 
Ing. Harmaňoš – nemá informácie o zverejňovaní nepresných údajov ŠVS; 
Ing. Balint – vyjadril názor, že je proti rozbitiu školského strediska, ktorého chod je už 
zabehnutý; 
 
Vedúci OŠaTK ÚPSK ukončil diskusiu a odovzdal slovo PhDr. Dušanovi Majerčákovi. 
 
Predseda Školskej komisie informoval o jej činnosti za rok 2004/2005; zhodnocovala sa 
koncepcia, racionalizácia škôl a školských zariadení. Vyjadril presvedčenie, že ak chce 



školstvo prežiť, musí sa naďalej uberať týmto smerom. Poďakoval prítomným za 
spoluprácu a poprial veľa zdravia a elánu do nového školského roka. 
 
Ing. Karol Lacko poďakoval predsedovi Školskej komisie, privítal predsedu PSK, MUDr. 
Petra Chudíka a poprosil ho o slovo. 
 
Predseda PSK sa v prvom rade poďakoval riaditeľom za prácu, ktorú vykonávali v 
školskom roku 2004/2005. Konštatoval, že situácia v školách a školských zariadeniach 
PSK sa stabilizovala. Spomenul prechod financovania škôl a školských zariadení na 
normatívne financovanie, s účelom dať školy do poriadku. Doriešiť je potrebné ešte 
školstvo v Bardejove. Vedenie stredných škôl v tomto meste by malo prísť samo s 
návrhom na racionalizáciu. Doriešiť treba podľa predsedu aj Strednú pedagogickú školu v 
Levoči. Je rád, že sa zastavilo zadlžovanie škôl. Nemožno oddlžovať školu na úkor iných 
škôl bez toho, aby riaditeľ nič nerobil. Na konci roka 2004 boli odmeny v celkovej výške 
44 mil. Sk. Prechod do tohto kalendárneho roku je dlh 14 mil. Sk .Je presvedčený, že aj 
rok 2005 sa môže ukončiť bez väčších záväzkov. Osobitne problematiku neuhradených 
záväzkov prejednával predseda PSK s riaditeľmi týchto škôl: SPŠCHaP v Humennom, OA 
Prešov, OA Poprad, ZSŠ vo Svite, SOU vo Svidníku, SPgŠ v Levoči, SPŠ v Poprade, ZSŠ v 
Medzilaborciach, ZSŠ v Sabinove, SOU strojárske v Bardejove, SOU Pod Vinbargom v 
Bardejove, SOU služieb v Humennom a s ostatnými riaditeľmi, ktorí chceli svoje 
problémy prerokovať s predsedom PSK. Čo sa týka Školského majetku v Kežmarku, 
predseda PSK sa rozhodol vypísať nájom. Terajší riaditeľ Ing. Strečanský má naďalej 
záujem o majetok a do konca roka chce splatiť zásoby. Predpokladá sa, že na rok 2006 
budú kapitálové peniaze pre školstvo vyššie. Ak bola plánovaná investícia na tento rok, v 
jeho závere musí byť aj ukončená. Ďalej vyzval riaditeľov, aby si naplánovali v rámci 
investícií to, čo si vyžaduje rekonštrukcie, aby to bolo funkčné, aby to, čo sa spraví, malo 
i návratnosť. Takéto rekonštrukcie a s ním spojené investovanie bude uprednostnené. V 
závere svojho výstupu vyslovil presvedčenie, že riaditelia budú rozumne hospodáriť s 
financiami a racionálne riešiť vzniknuté problémy, poprial veľa pracovných úspechov a 
poďakoval sa za prácu, ktorej výsledky sa odrazili pri Maturitách, kde Prešovský kraj bol 
vyhodnotený ako najlepší. Polročné odmeny riaditeľov budú vyplatené v septembrovej 
výplate. 
 
Vedúci OŠ a TK ÚPSK sa poďakoval MUDr. Petrovi Chudíkovi a otvoril diskusiu. 
 
RNDr. Mikulová – vystúpila za všetky OA, ktoré boli preradené do kategórie gymnázií. Do 
konca kalendárneho roka bude podľa nej problém s financovaním miezd, v súčasnej dobe 
idú v režime tarifných platov, nevyskytuje sa prezamestnanosť. Dohodovacie konanie 
bude prebiehať v septembri tohto roka. 
MUDr. Chudík – normatív by sa mal zvýšiť o 1 tis. Sk. 
Mgr. Ivančo – tiež má také informácie po 1. rokovaní, momentálne prebiehajú rokovania 
so ZMOSom. 
MUDr. Chudík – predpokladá, že to bude MŠ SR riešiť v 09/2005, v opačnom prípade to 
bude PSK riešiť v 10/2005. OA v S. Ľubovni má do konca roka 2005 dosť financií.  
Mgr. Mrvová – vyslovila problém s praxou a normatívom, keď sú zaradení k SOŠ, 
pomohlo by im preradenie do kategórie SOŠ s umeleckým smerom. 
MUDr. Chudík – túto požiadavku musí OŠ a TK PSK posunúť na MŠ SR, ktoré musí toto 
preradenie schváliť. 
RNDr. Cehelský – európsky sociálny fond – podporí PSK projekt, ktorý by pomohol získať 
financie, Je potrebné pri takomto projekte 5 % spolufinancovanie PSK. Dá sa navýšiť 
rozpočet školy o 5 %? 
MUDr. Chudík – treba spraviť projekt a požiadať PSK o spolufinancovanie. 
 
PhDr. Iveta Tarabčáková v ďalšej časti porady odovzdala slovo Ing. Marcinčinovi, ktorý 
informoval prítomných riaditeľov o projektoch.  
 



Ing. Marcinčin priblížil informácie o projektoch Otvorená škola a Interreg III A Poľsko – 
SR a Interreg IIIA Ukrajina – Maďarsko - SR. K 10. októbru 2005 sa podávajú prihlášky k 
projektu Interreg IIIA. Svoje skúsenosti s projektmi predniesli riaditelia škôl PhDr. 
Čurpek, Ing. Maturkanič, RNDr. Cehelský, ktorí boli úspešní v podávaní projektov.  
 
 
 
26. august 2005 
 
Pracovnú poradu otvoril a viedol Ing. Karol Lacko a v úvode privítal RNDr.Daniel - 
Čarného za Krajský školský úrad v Prešove, MUDr. Kovačíkovú z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Prešove, PhDr. Verbovskú zástupkyňu riaditeľa pre vzdelávacie 
činnosti z Metodicko- pedagogického centra v Prešove, p. Rusina z firmy Stiefel a mládež 
za Červený kríž. Slovo odovzdal p. Rusinovi.. 
 
1. V úvode 2. dňa porady p. Rusin predstavil riaditeľom škôl a školských zariadení 
produkty firmy Stiefel, didaktickú techniku, mapy, laminovač, výrobu vlastných pomôcok, 
polygrafiu, šiltovky, tričká a podobne podľa potrieb zákazníkov.  
 
PhDr. Iveta Tarabčáková poďakovala p. Rusinovi za prezentáciu produktov a učebných 
pomôcok a odovzdala slovo PhDr. Verbovskej. 
 
PhDr. Verbovská pozdravila prítomných a popriala im na začiatku školského roka veľa 
zdravia. Predstavila riaditeľom nový Katalóg ďalšieho vzdelávania pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov a odborno-metodickej pomoci školám a školským 
zariadeniam na šk. rok 2005/2006. Riaditeľov poinformovala o pozastavení akreditačných 
skúšok z anglického jazyka MŠ SR. Upozornila na dodržiavanie termínov pri podávaní 
prihlášok so všetkými potrebnými náležitosťami. Ohľadom Maturít po novom sa rokovalo 
na operatívnej rade MŠ SR, kde už boli zapracované prvé pripomienky. Kariérový 
poriadok pre učiteľov je v pláne operatívnej rady MŠ SR v októbri tohto roka. 
 
PhDr. Tarabčáková poďakovala PhDr. Verbovskej, ospravedlnila PaedDr. Choborovú, 
riaditeľku ŠIC v Prešove z neúčasti a dala slovo Mládeži Červeného kríža. 
 
Dobrovoľníci z organizácie Mládež Červeného kríža predstavili svoj projekt a priblížili 
činnosť organizácie, ktorej členmi sú dobrovoľníci – študenti stredných škôl. Predstavili 
svoje 3 celonárodné projekty: Evička a deti – je určený pre deti materských škôl, 
HIV/AIDS prevencia, LPC a svoje kampane. K nim patria Sviečkový pochod, Deň boja 
proti hladu a Bezpečnosť na cestách. Vyzvali riaditeľov k aktivite študentov pri 
bezplatnom darcovstve krvi, pri akciách venovaných deťom z detských domovov, 
dôchodcom, k zakladaniu zdravotníckych krúžkov na školách.  
 
V ďalšej časti pracovného stretnutia vystúpila MUDr. Kovačíková. 
 
Informovala o všeobecných požiadavkách na zabezpečenie zdravých životných a 
pracovných podmienok v zariadeniach pre deti a mládež. 
V prevádzke školských zariadení je nutné dodržiavať tieto zákony a vyhlášky: 
1. Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov § 
13f/, 13g/, 13/h, 13i/, 13j/, 13k/, 13l/, 13m/, §27;  

Vyhláška MZ SR č. 505/2002, ktorou sa ustanovujú najnižšie 
hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia, 
Vyhláška MZ SR č. 592/2002, ktorou sa ustanovujú požiadavky na 
zotavovacie podujatia, 
Vyhláška MZ SR č. 586/2002 o hygienických požiadavkách na 
pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež, 



Vyhláška MZ SR č. 214/2003 o požiadavkách na zariadenia 
spoločného stravovania,  
Vyhláška MZ SR č. 708/2002 o hygienických požiadavkách na 
zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné 
činnosti, 
Vyhláška MZ SR č. 79/1997 o opatreniach na predchádzanie 
prenosným ochoreniam,  
Vyhláška MZ SR č. 54/2000, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 79/1997, 
Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. - § 27 ods. 2 písm. e, f, 
Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a 
kontrolu kvality pitnej vody, 
Vyhláška MZ SR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na kontrolu kvality 
vody na kúpanie a na kúpaliská v znení neskorších predpisov. 

PhDr. Tarabčáková poďakovala MUDr. Kovačíkovej, ospravedlnila PhDr. Hybenovú z 
neúčasti na porade a o slovo poprosila RNDr. Daniel - Čarného z Krajského školského 
úradu v Prešove.  
 
RNDr. Daniel – Čarný odovzdal pozdravy zamestnancov Krajského školského úradu, jeho 
prednostu, poďakoval im za spoluprácu v minulom školskom roku a predniesol informácie 
z hodnotenia maturitnej skúšky 2004/2005. Zhodnotil celý priebeh ako pozitívny z 
hľadiska dodržania termínov ústnej skúšky, výnimočne boli zmenené termíny v 6 
prípadoch. Vyzval riaditeľov, aby v budúcnosti takéto zmeny nežiadali. Problémy okolo 
maturít sa týkali hlavne tlačív a správneho vyplňovania. Krajský školský úrad navrhuje 
prehodnotiť vyplňovanie tlačív. Vedomostná úroveň zodpovedala celkovej príprave. 
Predsedovia a členovia skúšobných komisií boli dobre pripravení s vysokou 
profesionalitou. Pri skúšaní sa nevyskytli žiadne rušivé momenty a sťažnosti. Navrhuje sa 
zohľadniť u maturantov výsledky dosahujúce počas celého štúdia. Zaznamenala sa veľká 
zaťaženosť pre žiakov a skúšajúcich. Vypočuli a zaznamenali sa požiadavky k maturitám 
zo strany študentov. Celkovo nezmaturovalo 310 študentov z viac ako jedného predmetu 
a 31 študentov z 1 predmetu.  
 
 
PhDr. Iveta Tarabčáková poďakovala prítomným riaditeľom za účasť, popriala im veľa 
zdravia, síl a elánu a poradu ukončila. 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Anna Stojáková  
Ing. Karol Lacko, vedúci OŠ a TK 


